
 ]هل اقتراف بعض الحكام للمعاصي والكبائر موجب للخروج عليهم؟[
 

 :-رمحه اهلل-سئل الشيخ العالمة عبد العزيز بن باز 
هناااك مااى أاارق رن اقتااراف بعااض الحكاااام للمعاصااي والكبااائر موجااب للخااروج علاايهم ومحاولااا  

عالمنا اإلساممي ثييارة،  التغيير، وإن ترتب عليه ضرر للمسلميى في البلد، واألحداث التي أعاني منها
 فما رري سماحتكم؟

 
 الجواب:

 بسم اهلل الرمحن الرحيم
احلمددد هلل را العددادلصل  اددوس اهلل  سددوم عوددس رسددآل اهللل  عوددس ملدده  ىادد ابهل  مددن ا  ددد  

 هبداهل ىما بعد:
ََُعُتَم  أَا رَأاَُّها الَِّذأَى آَمُنوا َرِطيُعاوا اللَّاَه َوَرِطيُعاوا الرَُّساولَ ﴿فقد قال اهلل:  َوُرولِاي اأَلََماِر ِماَنُكَم فَاِ َن تَانَاا

ااٌر َوَرَحَسااُى تَااَ ِوأًم ِفااي َيااَيٍ  فَاااُرإُّوَُ ِإلَاا  اللَّااِه َوالرَُّسااوِل ِإَن ُثَنااُتَم تُاَلِمنُااوَن بِاللَّااِه َواَليَاااَوِم اَ ِ ااِر َ لِاا  ﴾َك َ ياَ
فهدد ه اةيددة  ددو    عددآا  اعددة ى م اامددرل   ددم: اامددراج  العومدداجل  قددد عدداج   [٩٥]النسااا : 

تبددص ىه  د ه الةاعددة  زمدةل   دديف فري ددة    ادوس اهلل عويدده  سدوم السدةة الحدد ي ة عدن رسددآل اهلل
 ادلعر ف.

 الةحدآ  مدن السددةة تبدص ادلعدددل  تقيدد ة ددال  اةيدة بددته ادلدراع:  دداع هم   ادلعدر فل   دد  
سددومص  اعددة   و اامددآر   ادلعددر ف     ادلعاادديفل فددعمصا ىمددر ا بادلعحددية فددال يةدداعآه   عوددس ادل

رال ماى ولاي علياه وال : )ادوس اهلل عويده  سدومادلعحيةل لكن    آز اخلدر   عوديهم بتسدباهباق لقآلده 
ادوس (  لقآلده  فرآَ أ تي ييًئا مى معصي  اهلل فليكَر ماا أا تي ماى معصاي  اهلل، وال أنادعى أاًدا ماى طاعا

اوس اهلل عويده (  قال مى  رج مى الطاع  وفارق الجماع  فمات مات ميت  جاهلي : )اهلل عويه  سوم
عل  المر  السمع والطاع  فيما رحب وثَر إال رن أالمر بمعصاي ، فا ن رمار بمعصاي  فام سامع : ) سوم

 ه قدالآا: فمدا تتمر داا قدال: (  ستله الح ابة: دلا صكر ى ده يكدآه ىمدراج تعرفدآه مدةهم  تةكدر وال طاع 



صاال  اهلل عليااه باأعنااا رسااول اهلل ( قددال عبدداعو بددن الحددام : )رإوا إلاايهم حمهاام، وساالوا اهلل حمكاام)
ُأ األمار رهلاه وسلم ( عل  السمع والطاع  في منشاطنا ومكرهناا وعسارنا وأسارنا ورعارة عليناا ورن ال نناا

 (.برهان إال رن تروا ثفًرا بواًحا عندثم مى اهلل فيه قال: )
دا  فه ا يددل عودس ى ده    دآز ذلدم مةازعدة   و اامدآرل    اخلدر   عوديهم ة  ىه يدر ا كادر ا بآاح 
عةدددد م مدددن اهلل فيددده بر ددداهق  مدددا صال ة  اه اخلدددر   عودددس   و اامدددآر يسدددب  فسددداع ا كبددد  ا   دددر ا 

ددال فيل ددل بدده اامددنل  ت دديال احلقددآ ل    ي يسددر رعر الظددا ل     حددر ادلظوددآ ل  ل ددل السددبل  عظيم 
   تتمنل فيرتت  عوس اخلر   عوس   و اامآر فساع عظديم   در ك،د ل ة  ةصا رى  ادلسدومآه كادر ا 
ددا عةددد م مددن اهلل فيدده بر دداهل فددال بددتس ىه ارعددآا عوددس  دد ا السددوةاه  زال دده ةصا كدداه عةددد م  بآاح 

   يسب   در ا ىك،در فوديم ذلدم اخلدر  ق قدرول ىما ةصا   يكن عةد م قدرو فال ارعآال ى  كاه اخلر 
 رعاية لومحاحل العامة.

ُالا  الشار بماا هاو ريار مناه، بال أجاب إر  الشار  القاعدو الشرعية اجملمال عويهدا: ) رنه ال أجُو إ
(ل ىمدا عرج الشدر بشدر ىك،در فدال  دآز بعمسدار ادلسدومصل فدعمصا كا د   د ه الةا ادة بما أدأله رو أخففاه
دا عةدد ا قددرو تزيوده هبدال  ت دال ةمام دا اداحل ا  يب دا اليت تريد ةزالة   ا ا لسوةاه الد   فعدل كادر ا بآاح 

مددن ع ه ىه يرتتدد  عوددس  دد ا فسدداع كبدد  عوددس ادلسددومصل   ددر ىعظددم مددن  ددر  دد ا السددوةاه فددال 
 بتس.

ىمددا ةصا كدداه اخلددر   يرتتدد  عويدده فسدداع كبدد ل  امدد الل اامددنل   وددم الةدداسل  ا  يددال مددن   
... ةىل  دد   دد ا مددن الاسدداع العظدديمل فهدد ا    ددآزل بددل  دد  الحدد ل  السددمال يسدد  ا ا   يددال

 الةاعة   ادلعر فل  مةاا ة   و اامآرل  الدعآو ذلم باخل ل  ا ع هاع   لايف الشر  تقويوه 
 تك،ددد  اخلددد ل  ددد ا  دددآ الةريدددا السدددآ  الددد    ددد  ىه يسدددو ق اه   صلددد  محددداحل لومسدددومص 

  تقويددل الشددر  تك،دد  اخلدد ل  اه   صلدد  حادد  اامددن  سددالمة ادلسددومص مددن عامددةل  اه   صلدد
 .تل اهلل لوجميال ال آفيا  اذلداية ر ىك،رل  س

 
 ([٢٠٢/٨]مجموأ فتاوق ومماالت الشيخ ابى باُ )


